
Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní
program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod
rodičůaprostřednictvímkampaněvéstrodičekedukaci
řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu
jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení
případným problémům, které se často dostaví jako
důsledek nezpracované rozvodové situace v rodině.

„Rodiče, nerozvádějte se s námi – vašimi dětmi!
Váš rozvod zvládneme, když ho zvládnete vy!“

JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT
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Projekt se zaměřuje napreventivní péči o děti, které aktuálně
zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů.

Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze
ztrát vedou k podpoře a zvládnutí obtížné životní situace rodiny.

Jak děti zvládnou rozchod rodičů a změnu rodinné
situace vychází z toho, jak ji zvládnou právě rodiče.

Za Poštou 110, Veselí nad Moravou
nám. Svobody 827/11, Jeseník

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod.



Motivační setkání
Cílem je porozumění tomu, že proces rozvodu/rozchodu proběhne
snáze, bude-li rodičovský pár, resp. rodina jako celek, doprovázen
ve svém procesu rekonstruovaného, tzv. odděleného, rodičovství.

Přímá práce s rodiči
Každá rodina může absolvovat individuální typ podpory, kterou zrovna
bude potřebovat (edukace rodičů, mediace, individuální poradenství
a asistovaný kontakt).

Terapeutická práce s rodinou, jejíž dítě je v evidenci SPOD
Možnost využít služby psycholožky pro rodiny, které budou ke své
stabilizaci potřebovat terapeutickou podporu (tato potřeba vyplyne
jak z motivačního setkání, tak např. z edukace či poradenství).

Příprava stran k asistovanému kontaktu
Aktivita bude realizována v případě, že vznikne potřeba zajistit pro dítě
bezpečné prostředí a naplnit práva dítěte a obou rodičů tak, aby byl
kontakt pro dítě bezpečný.

Realizace multidisciplinárních týmů
Realizace společných setkání rodiny a relevantních zapojených subjektů,
(psycholog, sociální pracovník SAS či OSPOD, právník, a další) za účelem
nalezení řešení a vytvoření tzv. akčního plánu.

Přímá práce s dětmi v SPOD
Zajištění slyšení dítěte. V případě, že je dítě ohroženo v potřebách
bezpečí, jistoty nebo vztahu, zajištění terapeutické podpory dítěte.
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